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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch             

tháng 11 năm 2020  
 

 

Ngày 09/11/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng 

UBND tỉnh; trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. Sau khi xem xét báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý 

kiến của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trong tháng 10 năm 2020 đã tích cực tham mưu, triển khai 

thực hiện tốt một số nội dung trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch, thể 

dục thể thao.  

Tuy nhiên, một số nội dung công việc triển khai còn lúng túng, chậm 

muộn, chất lượng chưa cao. Lãnh đạo Sở cần tập trung tăng cường công tác chỉ 

đạo, điều hành: phân công rõ trách nhiệm, phân giao nhiệm vụ kịp thời, nhất là 

phân công lãnh đạo tham dự các cuộc họp do UBND tỉnh triển khai; tăng cường 

chỉ đạo sát sao, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; 

công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, bám sát công việc, nhiệm vụ, không để chậm việc, sót việc, có giải pháp 

cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả chất lượng 

công việc, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 và đến hết năm 2020, 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Về lĩnh vực văn hóa, gia đình  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, UBND huyện Cao Lộc chủ động, 

khẩn trương tham mưu, triển khai các nội dung công việc, huy động nguồn kinh 

phí xã hội hoá để thực hiện trùng tu, tôn tạo và hoàn thiện hồ sơ khoa học, tham 

mưu UBND tỉnh trình công nhân di tích Nhà bia Thủy Môn Đình là di tích quốc 

gia. 

- Khẩn trương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ 

chức phản biện xã hội, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên 
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địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035”, trình lãnh đạo UBND 

tỉnh để tổ chức họp chuyên đề vào tuần đầu tháng 12 năm 2020. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng 

bộ các cấp và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động 

tuyên truyền khác trong năm 2020 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Hướng dẫn thực hiện một số hoạt động văn hóa ở cơ sở gắn với các sự kiện quan 

trọng trong tháng 11, 12 năm 2020. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết 

định đặt tên phố tại Thành phố Lạng Sơn; về quy định chính sách hỗ trợ xây dựng 

nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 -2025; về chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, bảo đảm tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định. 

- Về hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh: tham mưu công 

tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, đặc biệt là đội ngũ diễn viên phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 

lượng công tác dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật. Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá kết quả hoạt động 

của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh sau khi sáp nhập Đoàn Nghệ thuật tỉnh với 

Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những nội dung liên 

quan trong tháng 12/2020.  

- Hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc bình xét, công 

nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, khối phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020, bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng quy định. 

-  Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu, 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo 

lực gia đình trên địa bàn tỉnh. 

- Hoạt động thư viện: chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa văn hóa 

đọc đến với cộng đồng, đặc biệt là các đơn vị trường học; tiếp tục phát huy, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của xe ô tô Thư viện lưu động đa phương tiện. 

- Hoạt động bảo tàng: tham mưu tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật 

tại gian trưng bày hình ảnh, hiện vật về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ 

tịch triều Tiên Kim Châng Ưn và các nội dung liên quan đến quan hệ Việt Nam và 

Triều Tiên. 

- Hoạt động chiếu bóng: quan tâm, tham mưu định hướng sử dụng, phát huy 

lợi thế của khu đất Rạp Chiếu phim Đông Kinh, bảo đảm phù hợp, hiệu quả (theo 

hướng liên doanh, liên kết xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn 

kết hợp với rạp chiếu phim). 

 2. Về lĩnh vực thể dục - thể thao 

- Về việc phối hợp với Công ty cổ phần Đường đua mới để tổ chức hoạt 

động thể thao tại tỉnh, Sở cần làm việc chi tiết, cụ thể để có cơ sở báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
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- Tham mưu công tác kiện toàn các liên đoàn thể thao: Cầu lông, Bóng đá, 

Bóng bàn để bảo đảm chỉ đạo, triển khai hoạt động kịp thời, hiệu quả. 

- Quan tâm, có giải pháp cụ thể để chỉ đạo, duy trì hoạt động và phát triển 

môn Bóng đá, đặt biệt là bóng đá nữ và Bóng chuyền da trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Về việc tham gia tổ chức Giải Bóng bàn các đơn vị, địa phương toàn 

quốc thành viên trực thuộc Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam năm 2020 tại Lạng 

Sơn: Sở cần làm việc, trao đổi cụ thể, rõ ràng về nội dung nhiệm vụ và kinh phí 

thực hiện của các bên liên quan để tham mưu tổ chức Giải hiệu quả, đúng quy 

định. 

3. Về lĩnh vực du lịch 

- Tham mưu xin ý kiến Tổng cục Du lịch về dự thảo Đề án phát triển du lịch 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn 

thiện dự thảo Đề án, báo cáo UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. 

- Dự thảo Bộ nhận diện du lịch tỉnh: tiếp tục nghiên cứu kỹ để tham mưu đề 

xuất UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cùng với dự thảo Đề án 

phát triển du lịch. 

- Hoạt động xúc tiến du lịch: giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động 

tổng kết Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 bằng 

văn bản; xây dựng dự thảo Kế hoạch Xúc tiến du lịch năm 2021, trình lãnh đạo 

UBND tỉnh để tổ chức họp chuyên đề trong tháng 11/2020.  

4. Về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động 

- Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc rút kinh nghiệm 

trong công tác tham mưu, thực hiện quy trình mua sắm, bổ sung thiết bị ánh sáng 

phục vụ biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện chính trị của tỉnh. Đồng ý chủ trương 

mua sắm bổ sung một số trang thiết bị (bàn điều khiển, bộ áo đèn) cho phù hợp với 

hệ thống thiết bị ánh sáng vừa được trang bị như đề xuất của Sở. Giao Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND 

xem xét theo quy định. 

- Sở khẩn trương tham mưu, đề xuất Kế hoạch/Đề án cụ thể về việc khai 

thác, sử dụng khu đất Nhà hát ngoài trời tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh 

sau khi tháo dỡ, bảo đảm phù hợp, phát huy được công năng sử dụng. 

5. Về một số nội dung khác 

- Sở nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét việc xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ 

hội hoa Đào theo hướng: nếu không có nội dung đổi mới, bứt phá so với các 

năm trước thì tạm dừng không tiếp tục tổ chức; nếu có nội dung đổi mới thì có 

thể kết hợp tổ chức cùng với hoạt động khác một cách phù hợp, đổi mới, hiệu 

quả; không tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch như các năm trước, giao 

Sở nghiên cứu tổ chức theo cách tổ chức festival,…  

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, dự thảo Kế 

hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021; dự thảo Kế 
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hoạch tổ chức kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và các ngày kỷ 

niệm, sự kiện quan trọng khác. 

Các dự thảo trên hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh  ban hành Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các 

đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi 

đấu của địa phương theo quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 

26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với 

huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao; bảo 

đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Thời gian hoàn thành quý I, năm 2020. 

- Về Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa Hồ Chí Minh và 8 tỉnh vùng 

Đông Bắc tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham 

mưu, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng các nội dung phục vụ lãnh đạo 

UBND tỉnh tham dự Hội nghị theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

 - Về xây dựng các Kế hoạch, Đề án theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao: yêu 

cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc đầu tư, phát huy nội lực, không 

phụ thuộc quá nhiều vào đơn vị tư vấn để các nội dung trình họp chuyên đề, họp 

UBND tỉnh bảo đảm đúng tiến độ, có chất lượng cao. 

UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./ 
 

Nơi nhận:                     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở: VHTTDL, NV, KHĐT, TC; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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